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BG Единство в многообразието BG 

9.1.2019 A8-0475/115 

Изменение  115 

Юнус Омаржи, Меря Кюльонен, Еманюел Морел, София Сакорафа, Палома 

Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, 

Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 34 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид разкритията в 

„Досиетата „Монсанто“ и 

решението на Федералния съд на 

САЩ за северния окръг на 

Калифорния (дело 16-MD-2741-VC), 

известно като „делото Roundup“, 

Or. fr 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/116 

Изменение  116 

Юнус Омаржи, Меря Кюльонен, Еманюел Морел, София Сакорафа, Палома 

Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, 

Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 34 б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид Европейската 

гражданска инициатива „Спрете 

глифосата“, 

Or. fr 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/117 

Изменение  117 

Юнус Омаржи, Меря Кюльонен, Еманюел Морел, София Сакорафа, Палома 

Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, 

Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение АЩ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

АЩ. като има предвид, че около две 

трети от националните експерти, 

работещи за ЕОБХ, са от само шест 

държави членки; 

АЩ. като има предвид, че 

понастоящем около две трети от 

националните експерти, работещи за 

ЕОБХ, са от само шест държави членки; 

като има предвид, че 

съществуващите и потенциалните 

конфликти на интереси между 

експертите и членовете на ЕОБХ и 

промишлеността, както и натискът, 

който заявителят може да упражни 

върху тях, пораждат силно 

безпокойство; като има предвид, че 

действащите правила на ЕОБХ за 

борба с евентуалните конфликти на 

интереси са пределно недостатъчни, 

за да възпрепятстват 

действителното влияние на 

производителите на продукти за 

растителна защита върху работата 

му; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/118 

Изменение  118 

Юнус Омаржи, Меря Кюльонен, Еманюел Морел, София Сакорафа, Палома 

Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, 

Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение БВ a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 БВа. като има предвид, че 

германският Федерален институт за 

оценка на риска (BfR) е публикувал 

през октомври 2018 г. проучване, 

което показва, че най-малко 32% от 

3 800-те химикала, регистрирани в 

Европейската агенция по химикали 

(ECHA), не са в съответствие със 

законодателството на ЕС; 

Or. fr 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/119 

Изменение  119 

Юнус Омаржи, Меря Кюльонен, Еманюел Морел, София Сакорафа, Палома 

Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, 

Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение БЙ а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 БЙа. като има предвид, че принципът 

на предпазливост е трябвало да 

накара Комисията да не подновява 

одобрението на глифосата предвид 

класифицирането му от 

Международната агенция за 

изследване на рака (IARC) като 

вероятно канцерогенен за човека и 

предвид факта, че текущите 

разследвания в САЩ, както и 

„Досиетата за Monsanto“ разкриха 

конфликти на интереси между 

националните и европейските органи 

и Monsanto; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/120 

Изменение  120 

Юнус Омаржи, Меря Кюльонен, Еманюел Морел, София Сакорафа, Палома 

Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, 

Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. призовава за създаването на 

ефективна система за проследяване на 

безопасността след пускане на пазара с 

цел систематично наблюдение на 

реалното въздействие от употребата на 

продукти за растителна защита върху 

здравето на хората и животните и върху 

околната среда като цяло, включително 

в дългосрочен план; подчертава, че 

системата за проследяване на 

безопасността след пускане на пазара 

следва да гарантира за продуктите за 

растителна защита ефективно събиране 

на данни и информираност на всички 

заинтересовани страни и да бъде 

прозрачна и обществено достъпна; 

призовава ЕОБХ и ECHA да разработят 

хармонизирани насоки за ефективно 

проследяване на безопасността след 

пускане на пазара в тази област; 

15. призовава за създаването на 

ефективна система за проследяване на 

безопасността след пускане на пазара с 

цел систематично наблюдение на 

реалното въздействие от употребата на 

продукти за растителна защита върху 

здравето на хората и животните и върху 

околната среда като цяло, включително 

в дългосрочен план; счита, че 

системата за проследяване на 

безопасността следва да бъде 

финансирана от индустрията, но да 

се прилага и управлява от независим 

публичен орган; подчертава, че 

системата за проследяване на 

безопасността след пускане на пазара 

следва да гарантира за продуктите за 

растителна защита ефективно събиране 

на данни и информираност на всички 

заинтересовани страни и да бъде 

прозрачна и обществено достъпна; 

призовава ЕОБХ и ECHA да разработят 

хармонизирани насоки за ефективно 

проследяване на безопасността след 

пускане на пазара в тази област; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/121 

Изменение  121 

Юнус Омаржи, Меря Кюльонен, Еманюел Морел, София Сакорафа, Палома 

Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, 

Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 21а. призовава Комисията да 

предложи изменение на регламента, 

за да гарантира строга независимост 

на националните и европейските 

органи, както и на всички експерти, 

участващи в процеса на оценяване, по 

отношение на индустрията и да 

гарантира прозрачна, обективна и 

независима процедура; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/122 

Изменение  122 

Юнус Омаржи, Меря Кюльонен, Еманюел Морел, София Сакорафа, Палома 

Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, 

Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 21б. призовава Комисията да 

предложи изменение на регламента с 

цел да се създаде независим публичен 

орган, финансиран от индустрията, 

но напълно независим от нея, 

отговарящ за възлагането на 

прозрачни, обективни и независими 

научни изследвания относно 

въздействието на активните 

вещества и на продуктите за 

растителна защита върху здравето 

на човека, животните и върху 

околната среда; счита, че този 

независим публичен орган следва да 

бъде различен от този, отговарящ за 

извършване на оценката; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/123 

Изменение  123 

Юнус Омаржи, Меря Кюльонен, Еманюел Морел, София Сакорафа, Палома 

Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, 

Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 21в. призовава Комисията да 

гарантира, че спрямо всички 

участващи експерти в оценката на 

риска на национално и европейско 

равнище, спрямо отговорните лица за 

проекта на доклад за оценка или за 

доклада за оценка за подновяване и 

спрямо всички участващи национални 

и европейски органи в процедурите за 

одобряване на активни вещества и за 

разрешаване на продукти за 

растителна защита, дори когато 

само представят коментари или 

гласуват разрешенията, се прилагат 

правила и строг контрол в областта 

на конфликтите на интереси; 

Or. fr 
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9.1.2019 A8-0475/124 

Изменение  124 

Юнус Омаржи, Меря Кюльонен, Еманюел Морел, София Сакорафа, Палома 

Лопес Бермехо, Патрик Льо Ярик, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, 

Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 21г. призовава Комисията да 

гарантира, че интересите, имената и 

автобиографиите на всички експерти 

и членове на националните и 

европейските органи се оповестяват 

публично; 

Or. fr 

 

 


